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INFORMACIONS VÀRIES CASAL D’ESTIU  SANT RAMON ‘19 

Visites a la Biblioteca 

 
• Infantil: 3 de juliol  

• Primària: 9 de juliol 

 

Piscina 
 

Els dijous 4, 11, 18, 25  de juliol  els alumnes de Primària aniran a la piscina municipal. La 

sortida serà a les 9,30 aprox. i  la tornada  de tots els alumnes participants ( els que fan servir 

el menjador escolar i els que marxen a dinar a casa ) serà a les 14,45 h. Tots seran recollits al 

Parvulari. Si per algun motiu heu de venir a buscar el vostre fill/a abans de les 14,30 h. els heu 

d’anar a buscar a la mateixa piscina ( si us plau, és convenient informar al mestre/a-

monitor-a). 

 

Cal portar: 

 

✓ Una gorra pel sol. 

✓ La samarreta del casal( a partir de la segona setmana) 

✓ Calçat còmode ( bambes). 

✓ Dins una motxilla marcada amb el nom: 

 

- Esmorzar, dinar i beguda ( aigua). 

- Banyador o biquini, una tovallola, xancletes  i crema solar ( us recomanem que 

poseu protecció a casa i després, un cop a la piscina, anirem avisant els nens que es 

tornin a posar la protecció. També agrairem que marqueu amb el nom el pot de 

crema solar). 

 

Els alumnes que utilitzen  el servei de menjador  i volen que l’escola els prepari el pícnic, ho han 

de comunicar  abans de dimecres 3 de juliol a les 9,00 h. El  pícnic constarà de dos entrepans, 

un aigua i un paquet de galetes. 

 

El dia 11 també farem les fotografies dels diferents  grups del Casal i proporcionarem la 

samarreta. 

 

 

Acampada (només alumnes de P5 i Primària) 

 
Si esteu interessats en participar en l’acampada del  18 de juliol,  heu de complimentar la 

butlleta  que trobareu a la part inferior i lliurar-la al monitor/a  de referència per tal de poder 

organitzar-la amb èxit. La setmana abans de l’acampada trobareu tota la informació 

necessària i full d’inscripció definitiu  a la pàgina web de l’escola. Qualsevol dubte restem a la 

vostra disposició. 
 

             Atentament,                                                                                                

                                                                                                                                     

La Direcció 
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Només alumnes de P5 i Primària: 

 
Els pares de l’alumne/a......................................................................................................que cursa  

 

........................(Sí o No)......... estem interessats en què el nostre fill/a  participi en l’acampada  

 

nocturna organitzada pel Casal d’Estiu Sant Ramon el dia 18 de juliol de 2019 a la tarda/ nit. 

 

Correu electrònic de contacte................................................................................................................ 

 

Tel. Pare, mare o tutor,............................................................................................................................... 

 

Adreça ........................................................................................................................................................ 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a 

   

 

 

 

                                                                                         Vilafranca a ...........................de juliol de 2019 
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